
อัตราส่วน จาํนวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม อันดับเครดิต

(%) หรือ จาํนวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 7.37 20,428,387.86 20,428,607.38 AA+               

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.37 20,428,607.38

พันธบัตรรัฐบาล

ธนาคารแห่งประเทศไทย 1.80 5,000.00 4,999,003.60

          รวมพันธบัตรรัฐบาล 1.80 4,999,003.60

หุ้นสามัญ

     หมวดธุรกิจการแพทย์

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั(มหาชน) 3.07 377,600.00 8,496,000.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 2.04 376,400.00 5,646,000.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั (มหาชน) 2.56 2,881,000.00 7,087,260.00

     หมวดธุรกิจขนสง่และโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 2.52 115,300.00 6,975,650.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ;ง จํากดั (มหาชน) 2.96 726,600.00 8,210,580.00

บริษัททางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2.95 861,600.00 8,185,200.00

     หมวดธุรกิจของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3.66 298,600.00 10,152,400.00

     หมวดธุรกิจชิ ;นสว่นอิเลคทรอนิคส์

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0.49 25,200.00 1,354,500.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั (มหาชน) 2.20 172,600.00 6,084,150.00

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากดั (มหาชน) 1.62 515,800.00 4,487,460.00

     หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืDอสาร

บริษัท อินทชั โฮลดิ ;งส์ จํากดั (มหาชน) 5.92 291,900.00 16,419,375.00

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 5.93 88,800.00 16,428,000.00

     หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1.99 51,600.00 5,521,200.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 1.00 29,800.00 2,778,850.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 0.97 37,100.00 2,689,750.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 0.46 18,300.00 1,271,850.00

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 0.47 36,500.00 1,295,750.00

     หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 1.93 411,400.00 5,348,200.00

     หมวดธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัDน จํากดั (มหาชน) 2.14 44,500.00 5,940,750.00

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อ ิควิตี 6

มูลค่า ณ วันที8 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด



     หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค

บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ ;าภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 1.99 540,900.00 5,517,180.00

บริษัท ทีทีดบับลิว จํากดั (มหาชน) 4.37 917,400.00 12,109,680.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 1.51 78,100.00 4,178,350.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 6.07 445,700.00 16,825,175.00

บริษัท ผลิตไฟฟา้ จํากดั (มหาชน) 5.33 59,800.00 14,770,600.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 5.86 261,000.00 16,247,250.00

บริษัท เอสพีซีจี จํากดั (มหาชน) 2.00 340,000.00 5,542,000.00

     หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 5.86 239,700.00 16,239,675.00

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 1.04 276,200.00 2,872,480.00

บริษัท เบอร์ลีD ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 1.78 125,000.00 4,937,500.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 2.02 338,000.00 5,610,800.00

     หมวดธุรกิจวสัดกุ่อสร้าง

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) 2.48 18,700.00 6,881,600.00

     หมวดธุรกิจอาหารและเครืDองดืDม

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 2.05 178,600.00 5,670,550.00

บริษัท นํ ;ามนัพืชไทย จํากดั (มหาชน) 1.24 131,400.00 3,449,250.00

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3.01 142,200.00 8,354,250.00

          รวมหุ้นสามัญ 91.49 253,579,265.00

รวมเงินลงทุน 100.67 279,006,875.98

รายการค้างจ่ายหรือหนี 6สินอ ื8น ๆ -0.67 -1,854,062.14

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 100.00 277,152,813.84


